REDAKTIONEN

GILDE
KONTAKT

gildekontakt@gmail.com
Redaktion/webmaster modtager gerne indlæg på ovenstående mailadresse, der læses lige op
til deadline, hverken før eller efter.
Det betyder, at deadline skal overholdes, indlæg modtaget efter den 15. i måneden kommer
først med i næste nr.
Gode ideer og anden almindelig korrespondance skal stadig ske til min private mail ulla_lund@hotmail.com - denne mail læses flere gange daglig.
Man er også velkommen til at ringe.
HJÆLP TIL SELVHJÆLP Det vil lette utroligt meget, dersom alle skrev i skriftstørrelse 14 (overskrift må gerne være større) og Times New Roman.
Så kan I også se hvor meget det fylder. Hver færdig side er på størrelse med A 5 (½ A4).
En anden lille god ting ville være, at man bruger tabulator i stedet for blot mellemrumstasten..
Jeg bruger rigtig lang tid på at sætte op/redigere (3-4 dage).

SCT.
GEORGS
GILDERNE
I
ODENSE

Indlæg til GildeKontakt, skal sendes som en word tekstfil - en PDF fil kan ikke bruges.
Billeder må ikke kopieres fra nettet, de skal indsættes.
Der må ikke laves sidehoved i et dok, ej heller skrives med kursiv.
- og sidst, men ikke mindst, vær rar at overholde deadline.
OBS: HUSK - ved tekst/vers er vi forpligtiget til at oplyse forfatternavn.

Odense Stadsgilde
Mester: Kay Lauridsen: lauridsen@oncable.dk
Kansler: Hanne Brokmose: hannebrokmose@hotmail.com
Skatmester :Verner Thomsen: vernerthomsen@stofanet.dk
DIS Kirsten Christiansen: kirsten.christiansen@kipeck.dk
DUS Erik Christensen: fredskovvej140@gmail.com

Turnusordning!

På den anden side går på skift i gilderne.
Februar er det 4. gilde der har ordet!

Gildekontakt udgives af Sct. Georgs Gilderne i Odense
Gildekontakt udkommer: 2.1. – 1.2. – 1.3. – 1.4. – 1.5. – 1.6. – 20.8. – 1.10. – 1.11. – 1.12.
Stof man ønsker optaget skal være redaktionen i hænde senest den 15. i måneden august - september nr. senest den 12. august.
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Genbrugsbutikker
2017
Den 1. lørdag i december skulle jeg til julefrokost sammen med 9 andre. Alle deltagerne var
gamle spejdere.
5 gamle drengespejdere og 5 ”unge” pigespejdere. Vi har kendt hinanden i mange år.
Traditionen tro, starter mændene med, at spise morgenmad sammen og planlægge aftenens menu og derefter gøre indkøb og tilberede maden.
Pigerne skal jo også have dagens timer til at gå og gerne på en hyggelig måde og da vi efterhånden har været på utallige julemarkeder på Fyn og nærmeste byer, blev det allerede sidste år
besluttet, at vi skulle besøge genbrugsbutikker, for vi ville ”forsøge” at iklæde os tøj fra 6070’erne, til aftenens julefrokost.
Vi nåede rundt i 3-4 genbrugsbutikker. Der var faktisk mange flere mennesker end vi havde forestillet os. Det var så positivt at være der og vi havde det rigtig sjovt med at tage kjoler ud af
rækkerne og ikke mindst, prøve dem, for det var jo langt fra det moderne vi gik efter.
Vi kom der kun for pjat, men der var mange andre mennesker som, efter min mening, kom af
nødvendighed og det er en anden snak. Det giver stof til eftertanke, for vi har jo i overflod, både af tøj, mad osv.
Der var f.eks. et par på omkring 35 år, som kom fra Sjælland og da vi fik øje på dem gik de og
ledte efter et herrebælte (lidt stor størrelse). Det viste sig, at de havde glemt deres festtøj hjemme og fandt nu en ny garderobe til billige penge. Der var mor og en ung datter, som muligvis
var studerende og de fandt en del bluser og trøjer. Der var kun pæne ting og intet lugtede
Det lykkedes os at finde aften ”roben” og da vi skulle betale, stod vi i kø ved kassen og der var
endda 2 kasser åben.
Jeg kan kun rose de mange frivillige, som gør et stort stykke arbejde i de mange genbrugsbutikker, vi har omkring os. Det er bare så dejligt, at der bliver gjort noget for dem som ikke kan
afse penge til en almindelig hverdag. Den overflod som vi ved, er på jorden, kommer heldigvis
nogle til gode, her i Danmark.
Til slut skal jeg da lige fortælle, at vore mænd gjorde store øjne da vi ankom i noget tøj som
ikke var ”up to date”, men vi fik alligevel en dejlig og hyggelig julefrokost.
I den sidste ende, havde vi da også gjort en god gerning, for vi havde jo støttet genbrugsbutikkerne.
Til slut vil jeg ønske alle i Odense Gilderne og deres familier et
GODT NYTÅR 2017.
Gildehilsen
Kirsten C.
3. gilde
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Hvor?
Gildehuset

Arrangør
Stadsgildet

Arbejdsdag
Distrikts/riddergilde14.03 hal m. optag.

Gildehuset

Husudvalget

Spejderskolen

Fyns Distrikt

30.04 I-Dag

Svendborg

Fyns Distrikt

8.01

Arrangementer
Nytårskur

4.01

side

4
4

Hilsen fra DUS’en
Vi skal bare vænne os til at acceptere, at vi er forskellige, i stedet for at gøre det til et problem.
Niels Hausgaard sangskriver (1944)
Den 19-11-2016 var der DUS-møde i Kolding. Her blev der samlet op på de forgangne DUS
-møder, hvor der var blevet talt om, at dele landet op således, at fra Kolding, Vejle over til
Esbjerg, Sønderjylland, Flensborg, Fyn og Odense blev et samlet område.
Resten af landet er ligeledes delt op i tilsvarende områder, som så til sidst arbejder sammen
på landsplan. Vi skal finde ud af hvordan og hvad vi kan samarbejde om.
Meningen med arbejdet på fællesplan kunne være, at orientere om det område vi bor i samt
gildearbejdet m.m. således at gilder eller grupper kan besøges, eller har vi så meget, at vi har
nok i os selv. Det er ikke uinteressant at mødes med andre med samme interesse, (måske har
vi nok i os selv) det har måske noget, at gøre med det at tage på besøg hos andre.
Det var nogle strøtanker. De kan ændres, når andre distrikters gildebrødre, kommer med andre ideer.
Er der noget i de nye tanke der kan interessere gildebrødre i Odense, er I meget velkommen,
jeg hører gerne fra jer på tlf. 2343 6243.
Hermed ønskes alle et rigtig godt nytår.
Erik Christensen (DUS)

Hilsen fra vore norske venner.
Hei Ulla! Takk for bladet du har sendt oss gjennom hele året. Interessant å lese hvordan
dere driver Gildearbeidet i Odense .
Ønsker deg og dine en velsignet god julehelg med ønske om et godt nyttår.
Med gilde og julehilsen fra Bjarne Gunnar Gildemester i 6. Bergen St. Georgs gilde.
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Den årlige juletur gik til Hestehaveskoven ved Ringe. Ny & Bent bød os velkommen til et
flot pyntet julebord. Efter en tur i skoven stod den på madpakker, julehistorie samt konkurrence efterfulgt af gløgg og æbleskiver.

Mester har ordet!
spejderideen for voksne

Kære alle.

Når Ingeborg og jeg har brug for at handle ind, så tager vi ofte til Kerteminde. Vi bor jo i Bullerup, så vi er ”tæt” på, synes vi. Det er også mindst lige så let, og ikke meget længere end, at tage
til Rosengårdscenteret eller ind til City i Odense. I Kerteminde er det lettere at finde parkering,
og der er alle de typer forretninger, vi har brug for. Desuden er Kerteminde en ganske hyggelig
by – ikke mindst fordi Kerteminde ligger ved havet, og byen har en havn. Det med at bo ved havet vil nok følge mig hele livet. Jeg er jo født og opvokset i Faaborg – med hav og havn, og der
er nu noget helt særligt ved hav og havn.
Forleden dag, var vi i Kerteminde. Der mødte vi nogle gode gildevenner, som er med i gildet i
Kerteminde. De fortalte, at de netop har optaget 3 nye gildemedlemmer, og det er dejligt at høre.
Jeg ved, at det også er tilfældet flere andre steder i Danmark, og i 4. gilde har vi netop optaget et
nyt medlem – så jo - det går den rigtige vej………..
Bent fortæller en rørende jule/kærlighedshistorie

INTET ER UMULIGT

Det samme bliver der sagt netop i aften den 13. december, hvor jeg skriver dette indlæg til Gildekontakt januar 2017. Vi spiller nemlig håndbold mod Rusland, og Danmark er foran.
Håndbold er et holdspil, og sammenhold og tro på sejr er vigtig. Nøjagtig sådan er det også i vores Sct. Georgs Gilder. Vi skal ”kæmpe sammen” - alle sammen - for at vinde. - Intet er umuligt.

En tur i gyngen
Ønsker alle et godt nytår. Vi ses i skoven.

Redaktionen ønsker alle sine læsere
et rigtig godt Nytår med TAK for 2016!

Som I ved, har vores hjemmeside være lukket ned, fordi den blev ”angrebet” fra
Frankrig - jo, du læste rigtigt. IT og hjemmesider kan være svært, men er også det rigtige, selv om der kan opstå problemer. Jeg kan kun sige, at det er rigtig godt, at vi har
meget fin og faglig god hjælp fra Niels Jørgen Hansen, som på det overordnede plan hjælper
mig med vores hjemmeside. – men også der viste det sig, at intet er umuligt.

Fortsætter side 4
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Fortsat fra side 3

Vi måtte sammen bruge megen tid på at få det hele ok igen, og tænkte ind i mellem, at det var
svært – næsten umuligt
Hele stadsgildeledelsen ønsker at 2017 bliver:
 et godt år for dig og din familie – intet er umuligt
 et godt år for Sct. Georgs Gilderne i Odense – intet er umuligt
 et godt år for Sct. Georgs Gilderne i Danmark – intet er umuligt
 et godt år for vores Landsgildeledelse med arbejdsro og arbejdsglæde – intet er umuligt
 og ikke mindst et godt år for Danmark – intet er umuligt

NYT TILTAG!
Vi starter det nye år lidt festligt med operette/opera i gildehuset
fredag den 13. januar kl. 14.00
På tværs af gilderne inviteres til en hyggelig eftermiddag, hvor vi sammen skal opleve musicalen ”The Sound of Music”.
Selvom vi kender stykket ud og ind, vil der alligevel blive indledt med en kort introduktion,
hvor der vil blive fortalt om stykket og familien Trap.

Godt nytår til alle.
Kay

I pausen serveres kaffe og kage og der vil være mulighed for at købe et glas vin.
Arrangementet (inkl. kaffe og kage) koster 30 kr.
Vi glæder os til at se jer!
På vegne af 4. Gilde
Ulla, Astrid og Dorrit

NYTÅRSKUR
Der er traditionen tro Nytårskur i gildehuset, 8. januar 2017,
fra kl. 10-12.
På glad gensyn
Stadsgildeledelsen

PS! Af hensyn til serveringen i pausen vil vi gerne have en tilmelding senest den 10. Januar
på tlf.: 26 57 00 90 eller på mail: astrid.dige@dsa-net.dk

DET DANSKE SPROG
af Henning Brokjær

FYENS DISTRIKT
Ridderhal og I-dag

Her har du en oversigt med de arrangementer vi har i distriktet i foråret
2017: Distriktsgildehal i Fåborg den 14. marts, Kaj Lykkesvej 9, Korinth
6500 Fåborg (der er optagelse af tre riddere den aften).
Reserver allerede nu datoen.

I-Dag den 30. april i Svendborg, hvor vi besøger Forsorgshjemmet.
Der kommer indbydelse senere, men reserver dagen!
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Vi starter med lås, der i flertal hedder låse,
Men flertal af gås er gæs - ikke gåse.
Vi taler om fod - er der flere, si´r vi fødder,
Men skønt vi si´r flod, vi aldrig si´r flødder.
Er der en, hedder det den, er der to hedder det disse.
Hvorfor pokker hedder pen i flertal så ikke pisse?
Om logik - ja, derom spør jeg kuns
at man ikke om damer
siger hun,. hum og huns.
At flertal af mand er mænd - ikke mænner
er svært at forstå, når en tand bli´r til tænder.
Og skønt et flertal af and som bekendt hedder ænder,
Så hører man aldrig, at spand bli´r til spænder.
En anden mærkværdighed her til lands
I tredje person der er han, ham og hans.
Er det så logisk
At synge i datid er sang,
men gynges imperfektum er ikke i gang.
Ja, dansk er en svær en ……...
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Fortsat fra side 11

1. GILDE
GK Knud Hunderup

GM Anita Bennedbæk

GS Lise Juel Eriksen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/1-sct-georg-gilde/

Gildeledelsen ønsker gildebrødre og deres familie et godt nytår
og tak for det gamle år.
Vi starter det nye år ud med en festlig nytårsgildehal for gildebrødrene torsdag den 12. januar
kl. 17.00 i Gildehuset.
Der serveres en 2 retters menu med efterfølgende kaffe, til en pris af ca. 100,- kr. og der bedes
om aftalte penge.
Gruppevis tilmelding med navne til Birthe og Preben på 66 12 73 06 senest 5. januar.
Nytårskur i Gildehuset søndag den 8. januar Kl. 10.00.

Grupperne i januar måned.
1. gr. ( Lise)
2. gr. (Bodil D.)
3. gr. (Preben)
4. gr. (Hanne)

torsdag den 26. kl. 14.00 hos Else og Bent.
torsdag den 26. kl. 14.00 hos Ras.
tirsdag den 24. kl. 15.30 hos Birthe og Preben.
tirsdag den 17. kl. 10.00, foredrag af Johs. Nørregård Frandsen, Paarup
Aftenskole, Rugårdsvej 101

Den 22. november overrakte 1. gildes Good Turns formand 5.000,-kr. til Alzheimer foreningen i Odense, ved en sammenkomst i gildehuset.

Skrevet af: Provst Steffen Ringgaard Andersen, Høje Taastrup Provsti
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2. GILDE
GK Erik Johnsen

GM Erik Jensen

GS Peter Lassen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/2-sct-georg-gilde/

HUSK stadsgildets nytårskur 8. januar fra 10-12
Vi ses!

Glæde er at se livet gennem en solstråle
Carmen Sylva

Fortsætter side 12
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3. GILDE

9. GILDE
GK Else Børsting

GM Merete Stensdal

GS Tove Fuglsang

GK Jytte Yde

GM Lisbet Søholm

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/3-sct-georg-gilde/

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/9-sct-georg-gilde/

I sne står urt og busk i skjul;
det er så koldt derude;
dog synger der en lille fugl
på kvist ved frosne rude.

NYTÅRSGILDEHAL onsdag den 11. januar kl. l8.30
1. gruppe vil sørge for en rigtig festlig aften.
Vi lader champagnepropperne springe og ønsker hinanden GODT NYTÅR.
Denne aften fejrer vi også Kirsten Kallestrups 25 års jubilæum.
Evt. afbud senest d. 8-1-17 til irenebernth@gmail.com eller 25 38 78 98.

Grupperne :

1. gruppe (Irene): Møde hos Irene onsdag den 25-1-17 kl. 18.30.
2. gruppe (Sonja): Møde hos Anna mandag den l6-1-17 kl. l2.30.
3. gruppe (Margit): Møde hos Jonna onsdag den 18-1-17 kl 18.00

FREDSLYSET
Det blev en meget stemningsfuld aften i Domkirken, hvor Fredslyset blev budt
velkommen for 8. gang og denne gang af domprovst Regina Lund.
Lyset blev ført ind af stadsgildemester Kay Lauridsen, fulgt af kansler Hanne
Brokmose og DIS Kirsten Christiansen, der med Fredslyset tændte lysene på
alteret. Budskabet kan læses på siderne 11 og 12.

GS Karin Ravnkilde

B. S. Ingemann 1831

Søndag den 08. januar.

Nytårskur i Gildehuset
Stadsgildet arrangerer. Se evt. andet sted i bladet.
Det er 3. gildes tur til at stå for det praktiske.

Torsdag den 12. januar.

Gilderådsmøde med udvalgsmedlemmer.
Indkaldelse bliver udsendt.

Torsdag den 26. januar

Gildehal
Tilmelding til Jytte og Niels senest tirsdag den 17. jan.
tlf. 66 15 06 89 eller mail jyniyde@dsa-net.dk
Vi skal fejre Niels Yde og Hans Bendt, der begge havde rund
fødselsdag sidst i december.

Gruppemøder:
1. gruppe
2. gruppe
3. gruppe
4. gruppe

Onsdag den 18. januar kl. 18.00 hos Ruth.
Onsdag den 18. januar kl. 19.00 hos Gerda
Hanne Thormose har indlæg.
Dato aftales senere. Mødet er hos Hanne O.
Torsdag den 19. januar kl. 19.00 hos Lili.

Ledelsen ønsker alle i 3. gilde og deres familie rigtig godt nytår!

I begyndelsen af december besøgte 4. gilde - traditionen tro - Provstegaardshjemmet, og havde
Fredslyset med. Der blev sunget, hygget og læst historie - og selvfølgelig spist lagkager - 14
lagkager med fløde, medbragte lagkagedamerne.

Ulla Lund

læser historie

Jørga Wognsen & Else Magnussen
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Et nytår er altid en ny begyndelse
med masser af muligheder!!!
Brug dem fornuftigt!!

en af lagkagerne
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8. GILDE

4. GILDE
GK Carsten Jensen

GM Dorrit Hansen

GS Annie Rasmussen

GK Karin Jensen

GM Nina Nøddelund

GS Lone Nielsen

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/8-sct-georg-gilde/

Hjemmeside - http://www.sct-georg-odense.dk/4-sct-georg-gilde/

Januar 2017:
Søndag den 8. januar
Mandag den 9. januar

Nytårskur kl. 10.00 i Gildehuset (se kalenderen)
Nytårs Gildehal kl. 18.00 - v.gr. 82
HUSK at melde afbud til Nina eller Karin.

Januar.

Nytårskur 08.01 Kl. 10.00 i Gildehuset

Torsdag den 19. januar Guatemala der hvor kaffen gror,
Ved fotograf Henrik Køhler i Højby Sognehus kl. 19.00
Kaffe/The 10,-.kr.

Nytårs Gildehal den 18.januar 2016 kl. 19.00.

Pris for et foredrag i Højby Sognehus 50,-kr. eller en sæson 100 kr.

Gruppevis tilmelding til Anne senest den 11. januar på mail : annesteg@youmail.dk eller tlf:
21 20 27 62

Vi hejser flaget den 4. for Inger og den 14. for Nina

TILLYKKE

22.02.17: kl. 18,00. Gildemøde.
Glæd jer til en munter aften i selskab med bl.a. sild/fisk, ost og ludo.

Grupperne:

Grp. 81 Tirsdag den 17 januar Vi starter med spisningen, og herefter går vi over til ludo turneringen.
Drikkevarer (øl, snaps og vin) kan købes til sædvanlige gildepriser.
Gruppevis tilmelding senest den 10.02.17 til Ingeborg på telefon 20 29 75 01
eller mail lauridsen@oncable.dk

Grp. 82 Mandag den 16 januar

Møde hos Birgith kl. 13.00
her planlægges gruppemøder for resten af året
Møde hos Jytte kl. 18.00
her planlægges gruppemøder for resten af året
GODT NYTÅR.

Gruppemøder:
2. gr.
3. gr.
4. gr.
5. gr.
6. gr.
7. gr.
8. gr.

20.01.
10.01.
10.01.
12.01.
09.01.
04.01.
11.01.

Kl.18.00 ved Villy – Nytårskomsammen
Kl.18.30 ved Lissi
Kl.18.00 ved Knud
Kl.18.00 ved Jette
Kl.19.00 ved Jette
Kl. 18.30 ved Anne
kl. 12.30 ved Kirsten

Alle ønskes er godt nytår
Mere side
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